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Ábhar mórtais ag RTÉ gurb é
craoltóir seirbhíse poiblí na
hÉireann é a leagann síos is a
shroicheann caighdeáin agus
ardleibhéil fhreagrachta. Mar chuid
den phróiseas sin, foilsíonn RTÉ
Ráiteas Geallúintí bliantúil dá lucht
éisteachta – geallúintí ar féidir a
dtorthaí a mheas go neamhspleách
ag deireadh na bliana.

Tugann an Ráiteas Geallúintí léargas ar
fhreagrachtaí RTÉ mar a shonraítear iad sa
Chairt um Chraolachán Seirbhíse Poiblí a
d’fhoilsigh an tAire Cumarsáide, Mara agus
Acmhainní Nádúrtha i mí an Mheithimh 2004.
Is é aidhm na Cairte tuiscint a thabhairt do
phobal na hÉireann ar a bhfuil á éileamh ar
RTÉ ar an airgead suaithinseach poiblí a
chuirtear ar fáil ón teacht isteach ar tháillí na
gceadúnas teilifíse. Tugann RTÉ, sa Tuarascáil
Bhliantúil, cur síos ar chomhlíonadh na
ngeallúintí ar leith; tá fáil ar an gcáipéis seo ar
láithreán gréasáin na heagraíochta.

Ag freagairt don Chairt, d’fhoilsigh Údarás RTÉ
Prionsabail Stiúrtha: Cur i bhfeidhm na Cairte
um Chraolachán Seirbhíse Poiblí a thugann
mionchuntas ar lárluachanna agus
aidhmeanna na heagraíochta mar aon le plean
imlíneach, le gach rannóg den eagraíocht,
chun na haidhmeanna a bhaint amach sa
tréimhse 2004–2007.  Tá na prionsabail seo tar
éis a bheith forbartha agus iad mar chuid de
Phlean Corparáideach Straitéiseach RTÉ
2006-2010.

Ráiteas
Geallúintí 22000077

Fís, Misean agus Luachanna RTÉ 
I Mean Fomhair 2005 foilsíodh Creat Straitéiseach RTÉ a leagann síos fis,
misean agus luachanna RTÉ. Is iad eochaireilimintí na cáipéise sin ná:
Fís RTÉ.  Is í Fís RTÉ cur le muinín mhuintir na hÉireann as an seirbhís mar
fhoinse eolais agus inspioráide a léiríonn agus a shaibhríonn a saol.

Is é misean RTÉ:
• Éagsúlacht chultúrtha agus réigiúnach mhuintir na hÉireann go léir a chothú

agus a léiriú
• Cláir agus seirbhísi sainiúla uaillmhianacha de shárchaighdeán a chur ar

fáil, agus béim a chur ar léiriúcháin bhaile
• Muintir na hÉireann a choinneáil ar an eolas leis an seirbhís nuachta

chuimsitheach neamhspleách is fearr is féidir
• Feidhmiú mar an fhoinse chomhaointaithe rannpháirtíochta náisiúnta i

ngach mór-imeacht.

Luachanna RTÉ:
• Feidhmiú ar mhaithe leis an bpobal, ag soláthar Nuachta agus Cúrsaí

Reatha a bhíonn cothrom, neamhchlaonta, cruinn agus dúshlanach
• Nasc a chruthú lenár luchtanna féachana agus éisteachta trína riachtanais

a thuiscint agus a shásamh
• Seirbhís a sholáthar a bhfuil luach ar airgead inti
• A bheith cruthaitheach inár ngníomhartha go léir
• A bheith macánta oscailte inár ngníomhartha go léir
• Freagracht phearsanta a ghlacadh maidir le saothrú ar son chuspíóirí na

heagraíochta
• A bheith freagrach don fhoireann agus plé le gach duine mar dhuine ar leith
• Saothrú le chéile chun go mbainfidh gach duine, rannóg, rannán agus an

eagraíocht uile barr feabhais amach
• Meas a bheith againn ar a chéile agus ar éagsúlacht a chéile
• A bheith bródúil as gach a ndéanaimid, as ár bhféiniúlacht agus as gach a

gcruthaímid

Tá sé soiléir ó na ráitisí seo go gcreideann RTÉ gurbh é muinín an bhun
chloch san ghaol leis an lucht éisteachta agus go ndéanann an eagraíocht a
dhícheall a dheimhniú go glachtar go bhfuil sé neamhspléach,
neamhchlaonta agus macánta ina ghníomhachtaí go léir.

• Agus Plean Corparáideach Straitéiseach, 2006-2010 RTÉ
tar éis foilsithe i mí an Mhárta 2006, foilseofar atriall eile i
2007. Tá an doiciméad seo, a bhfuil monatóireacht ar
bhonn leanúnach á dhéanamh air ag an mBord
Feidhmeannais agus ag an Údarás, ag cabhrú chun
pleanáil straitéiseach leanúnach a chinntiú tríd an
eagraíocht

• Leagan gairid den dara atriall den Phlean Corparáideach
Straitéiseach, 2006-2010 le seachadadh ar an bpobal i
gcoitinne

• Leanúint de bheith ag obair leis an Roinn Cumarsáide,
Mara agus Acmhainní Nádúrtha (RCMAN) agus le
Comhchoiste an Oireachtais um Chumarsáid, Mhuir agus
Acmhainní Nádúrtha, ar fhorbairt reachtaíochta
craoltóireachta

• Ghlac an tÚdarás leis an tuarascáil Freagrachta
Chorparáidí i 2006; foilsíodh ansin í agus rinneadh
scaipeadh forleathan uirthi. Forbrófar agus foilseofar an
dara heagrán i rith 2007

• Seirbhís aistriúcháin Gaeilge a phíolótú mar ullmhúcháin le
bheith i riocht forálacha uile Acht na dTeangacha Oifigiúla
a chomhlíonadh nuair a bheidh feidhm acu maidir le RTÉ

• Gabháil i mbun forbartha agus táirgthe fógraíochta
Masterbrand le súil go mbeidh tús curtha le feidhmiú faoi
dheireadh R1 2007

• Le súil le cur le hidirghníomhaíocht leis an aos óg agus le
seirbhís dóibh i gcomhthéacs oideachasúil, eolaíoch, dul
in urraíocht ainm ar cheann de na ceithre chatagóir sa
chomórtas Eolaí Óg BT

• Tabhairt isteach córais ualaithe monatóireachta um
thuairisciú toghcháin ar Raidió agus Theilifís RTÉ chun
tomhas níos sofaisticiúla agus níos cruinne ar thuairisciú
toghcháin RTÉ a sholáthar

• DVD sábháilteachta bóthair a eisiúint do ghach scoil a
bhfuil Clár Idirbhliana ar siúl inti, bunaithe ar thuairisciú
Nuachta ar bhásanna i dtaismí bóthair i 2006
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Tá méadú suntasach tagtha ar infheistíocht i
gcláir theilifíse de léiriúchán baile; tá sé seo tar éis
eirí follasach do bhreathnóirí agus méid
suntasach d’ábhar nua ag breisiú Sceideal
Teilifíse RTÉ. Tugann na táblaí seo a leanas leid ar
chuid de na forbairtí seo:

LLééiirriiúúcchhááiinn  bbaaiillee  ––  aann  ddáá  cchhaaiinnééaall,,  aamm  iioommlláánn

LLééiirriiúúcchhááiinn  bbaaiillee  ––  bbuuaaiiccaamm,,  RRTTÉÉ  OOnnee

DDrráámmaaííoocchhtt
Bhí mór-éileamh ar Legend i measc luchta 15-34
bliana d’aois agus deimhníonn RTÉ Two a
ghealltanas le drámaíocht i 2007 le:
• Trouble in Paradise: dráma úr nua lonnaithe in áit

éigin tuaithe in Éirinn. Téann Lorcan Cranitch,
Angeline Ball agus an nuíosach Charlene Gleeson
i ngleic faoin ngrá, faoi thalamh agus faoi rúin ón
am atá thart.

• Prosperity: ní gá go gcuireann an taoide thuile na
báid ar fad ar snámh. Is ón bhfoireann
scríbhneora / stiúrthóra Mark O’Halloran agus
Lenny Abrahamson na ceithre scéal chráite seo
lonnaithe ar an gceann den bhorradh
eacnamaíochta atá ag cailliúint ar an imirt.

FFííoorraassaacchh  aagguuss  SSttííll  MMaaiirreeaacchhttáállaa
Tá an bhéim ar léiriú baile den scoth ó RTÉ Two, agus
cuid de na seónna mór-éilimh ó anuraidh ag filleadh,
agus roinnt núíosach chomh maith.
• How Low Can You Go?: Filleann Sraith a Trí agus

na leaideanna ag tabhairt chun bóthair le
haghaidh turais bhóthair san Astráil. 

DDrráámmaaííoocchhtt
Ó bhanracha Chill Dara go mánna na hAfraice Theas,
beidh réimse fada fairsing i 2007 ag drámaíocht RTÉ.
• Rough Diamond: dráma clainne nua sé pháirt le

cúlra de shaol ard-chumhachta na rásaíochta
capall i gCill Dara, Tá Lorraine Pilkington agus an
duais-bhuaiteoir, Stanley Townsend, mar
phríomhaisteoirí i Rough Diamond.

• Single-handed: Tá na nuíosaigh, Owen McDonnell
agus Laura Murphy, mar réalta sa dráma póilín
dhá pháirt seo atá lonnaithe in Iarthar na hÉireann.

• Anner House: Agus é lonnaithe san Afraic Theas
agus bunaithe ar an ngearrscéal den ainm
chéanna leis an údar sárdhíola Maeve Binchy, tá
Liam Cunningham agus Flora Montgomery sna
príomhpháirteanna sa dráma aon uaire seo ar
fhad scannáin.

• Damage: Scéal dúshlánach clainne, stróicthe as a
chéile ag rúin agus bréaga. Arna stiúradh ag
Aisling Walsh, buaiteoir Gradaim Sundance, tá
Olivia Williams, de chuid The Sixth Sense,
páirteach i Damage.

Filleann The Clinic freisin i 2007, agus leanfaidh Fair
City le ceithre eipeasóid sa tseachtain

FFííoorraassaacchh    
Ag léiriú agus ag déanamh teagbhála le hÉirinn nua-
aimseartha, féachann cláir fhíorasacha RTÉ le lucht
féachana atá ag dul in éagsúlacht in aghaidh na
huaire a mhealladh. Sroicheann snáithe Hidden
History RTÉ siar isteach san am comhchoiteann atá
thart, seal ag comóradh, seal ag nochtadh. Tugann
Arts Lives RTÉ ár n-ealaíontóirí i ndlúth-theagbháil linn
agus osclaíonn ár snáithe True Lives doirse chuig
daoine neamhghnácha i dtosca neamhghnácha.

I 2007 beidh fíor-raon, geografach agus téamach. faoi
chláir fhíorasacha RTÉ. Ag sonrú clár le hábhair
chomh héagsúil le Domhnach na Fola, príosúnaigh
Fhíníneacha Iarthair na hAstráile agus hiéananna na
Céinía, tabharfaidh RTÉ na breathnóirí ó Dhoire go
Darwin agus ar ais abhaile go Baile Átha Cliath. 

I measc na gclár nua beidh:
• Arts Lives: 12 clár faisnéise Arts Lives faoi

ealaíontóirí chomh héagsúil le Donal Lunny agus
Eileen Gray.

• The Hospice: filleann stiúrthóir Asylum ollghairdis
le scéalta corraitheacha ó Ospís Naomh Proinsias,

Ráth Éanna.
• Crash and Burn: cad atá i ndán d’Éirinn sa neas-

todhchaí? Ag breathnú ar roinnt géarchéim
fhéideartha náisiúnta, breathnaíonn Crash and
Burn ar conas mar a bheadh acu i rith na mblianta
atá le teacht. 

• Under the Knife: thugadar Junior Doctors chugainn
anuraidh; an séasúr seo is é seal na máinlianna
sinsearacha é agus an tsraith bhreathnaitheach
seo a leanann obair shaineolaíoch roinnt dár
bpríomhdhochtúirí.

• So You Want to be Taoiseach?: Eolaí A-go-Z ar
shaol na polaitíochta in Éirinn.

Tá ríméad ar RTÉ freisin fáilte ar ais a chur roimh
Scannal agus Léargas; na cláir ainmhí agus
fhiabheatha Wild Trials Extinct, Vets on Call agus
Animal Rescue; an t-irischlár míchumais agus
éagsúlachta Three 60; agus snáithe ilchultúrtha What
in the World?, Faraway Up Close agus No Place Like
Home. Filleann Would You Believe agus Flesh and
Blood freisin agus fáilte rompu.

CCllááiirr  SSttííllee  MMaaiirreeaacchhttáállaa
Ó phatairí aimiléiseacha go láithreacha saoire mór-
éilimh, téann cláir stíle maireachtála RTÉ i ngleic lenár
stíleanna maireachtála, ár bhfeisteas agus ár
seomraí, laistigh agus lasmuigh. Is é ábhar iomlán an
scéil ná claochlú ón ngáirdín go dtí an gairéad, agus
tá an dealramh ann go mbeidh cláir 2007 níos
bríomhaire ná riamh roimhe.
• I Want a Garden: Filleann Diarmuid Gavin le

tuilleadh mór-dhearadh dod spásanna lasmuigh.
• Families in Trouble: Chlaochlaigh David Coleman

ceithre theaghlach anuraidh agus tá an síceolaí ar
a bhfuil ardmheas ar ghlao-dhualgas arís i
mbliana.

• The Great Escape: ceithre pháirt, ceithre thír,
ceithre theaghlach agus ceithre shaol nua.

• Tá toise do bhróige agat ach an bhfuil toise do
lorg carbóin agat? Cuirfidh RTÉ clár nuamhaisithe
imshaoil nua i láthair.

Bliain i ndiaidh bliana, déanann RTÉ na cláir stíle
maireachtála is mian leis an lucht féachana breathnú
orthu a sheachadadh orthu nuair is mian leo
breathnú. Tá ríméad orainn i mbliana fáilte ar ais a
chur roimh No Frontiers, Life Without Me, How Long
Will You Live?, Time on their Hands, Show House,
House Hunters in the Sun, chomh maith le The
Afternoon Show agus Seoige and O’Shea.

CCllááiirr  ddoonn  AAooss  ÓÓgg
I 2007 tabharfaidh RTÉ os cionn 760 uair a chloig de
chláir úrnua chuig breathnóirí an Aosa Óig. Agus é
siamsúil, dúshlánach agus faisnéiseach, táirgeann
RTÉ cláir do pháistí réamhscoile, do dhéagóirí agus
d’aosaigh óga chomh maith.

I measc tionscnamh nua do 2007 tá:

• One Minute Jr: ceardlann scannáin le haghaidh
leanaí 12 agus 13 bliana d’aois, cuirtear i láthair
an malartú seo smaoineamh agus cruthaíochta
idirnáisiúnta i measc daoine óga i
gcomhpháirtíocht le The Ark.

• Science Shorts: I gcomhar leis an Taispeántas
Eolaí Óg agus Teicneolaíochta, breathnaíonn an
tsraith nua seo ar obair eolaíochta á dtogaint orthu
féin ag daoine óga.

• Fluffy Gardens: sraith réamhscoile bheoite mór nua
arna thacú ag RTÉ agus CCÉ (BCI), cuirfear an
tsraith i láthair ina leaganacha Gaeilge agus
Béarla.

• Teen Tales: Cén scéal é maidir le bheith i do
dhéagóir? Imlíníonn an tsraith nua seo de
ghearrscannáin beoite díreach mar atá sé le
bheith i do bhall cláraithe dár ndaonra 
fairsingíoch ógánach.

• No Experience Required: cúig ghairm bheatha
taibhriúil; cúigear tnúthánaí díocasach.

• I’m An Adult Get Me Out of Here: Bhí an t-
aimsitheoir maoine, John Maguire, ina tharrthálaí
do Mhamaithe agus Daidithe faoi bhrú an séasúr
seo caite. Tagann sé i gcabhair arís i ’07.

SSiiaammssaaííoocchhtt  aagguuss  CCeeooll
Tá RTÉ Two tagtha chun cinn mar bhaile nádúrtha ag
fíor-fheiniméin ghrinn le blianta beaga anuas ó Naked
Camera go Podge agus Rodge agus The Panel.
Táthar níos uaillmhianaí ná riamh i 2007. Chomh
maith leis an sraith ghrinn, The Modest Adventures of
David O’Doherty, féadann breathnóirí a bheith ag
tnúth le 
• The Panel Election Specials: séasúr d’eipeasóidí

sainchoimisiúnaithe de The Panel, ag caitheamh
súile seirbhe thar seachtainí deiridh feachtais an
Olltoghcháin.

• The Podge and Rodge Show: tá na cuilcigh as
Ballydung ar ais.

• Naked Camera: Filleann Jake, Maeve agus an
fhoireann ar na sráideanna. 

• Other Voices: Tá John Kelly ar ais don cheathrú
séasúr den seó ceoil inspioráideach déanach, a
ndearnadh taifeadadh air amuigh ar an suíomh i
nDaingean Uí Chúis.

2004 2005 2006 2007

Cláir don Aos Óg  720 738 889 788
Spóirt 1029*  767 899** 652
Nuacht & Cúrsaí Reatha 1127 1128 1210 1170
Fotheidealú 4049 4820 5970 6320

*bliain eisceachtiúil – Cluichí Oilimpeacha
agus Craobhchomórtas na hEorpa

UAIREANTA
IARBHÍR

ÍOS-SPRIOC
IARBHÍR

2004 2005 2006 2007

Drámaíocht 117 125 127 125
Fíorasach 317 361 385 377
Ceol/Siamsaíocht 233 266 282 247*

* is de bharr athruithe i bpolasaithe cláir an
laghdú sna huaireanta

ÍOS-SPRIOC
IARBHÍR

SSiiaammssaaííoocchhtt  aagguuss  CCeeooll
Pé acu ag cruthú sárthaibheoirí as glasearcaigh ar
You’re A Star nó rinceoiri as sárthaibheoirí ar Celebrity
Jigs ‘n’ Reels, bíonn an chraobh ag Siamsaíocht RTÉ
go comhsheasmhach.

• Hanging with Hector: filleann Hector dána le
haghaidh tuilleadh eachtraí i  ’07.

• Telethon 2007:agus an t-am sin den bhliain buailte
linn arís, tá an náisiún uile ar bord le cabhrú le
Daoine faoi Ghátar.

• Ó thaobh ceoil de, tá lúcháir ar RTÉ sraith cheoil
chlasaicigh a chur i láthair le taobh na sraithe
traidisiúnta leanúnaí Come West Along the Road.

Is liosta mórthaibhseach liosta na mbuaiteoirí branda
chomh maith agus The Late Late Show, Tubridy
Tonight, Ryan Confidential, Winning Streak, Up for the
Match, The Rose of Tralee agus Eurovision ag filleadh
le fáilte rompu i 2007.

Séanra

Séanra
UAIREANTA

IARBHÍR
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Is é an spórt an chuid bhunaidh d’eispéireas
comhpháirteach ár luchta féachana. Ní hamháin go
bhfuil spórt mar chaitheamh aimsire pléisiúrtha do
mhórán againn, ach is cuid lárnach é dár saol laethúil
chomh maith. Leanfaidh Spórt Teilifíse RTÉ dá
ghealltanas le sceideal iomlán éagsúil d’ócáidí
náisiúnta agus idirnáisiúnta i 2007. Agus é
faisnéiseach, spreagthach agus siamsúil, feicfidh
breathnóirí in Éirinn ó gach cearn é ar RTÉ.

CCLLGG
Déanfaidh The Sunday Game Live óstáil in athuair ar
thuairisciú ar suas le 50 cluiche beo ó
Chraobhchomórtais 2007 fad is a leanfaidh The
Sunday Game le buaicphointí, plé agus anailís
chuimsitheach oíche Dhomhnaigh ar shéasúr an
Chraobhchomórtais. Tá Sraithchomórtas Náisiúnta
Allianz mar phríomhghné de Sunday Sport agus is
sraith nua shé pháirt í Pride of the Parish a thugann
spléachadh ar ról agus thábhacht na gclubanna CLG
ar fud na tíre, ó bhaile mór go contae.

SSaaccaarr
Cuirfidh RTÉ cluichí baile uile Éireann i
gCraobhchomórtas na hEorpa ar scáileán, chomh
maith leis an gcluiche as baile i bPoblacht na Seice
agus beidh tuairisciú mhoillithe ar gach cluiche
cairdeachais baile Éireannach. Leanfaidh Champions
League le tuairisciú bheo a thairiscint ar bhuaic
shéasúir 2006/2007 ar oícheanta Dé Máirt agus Dé
Céadaoin agus, ó Mheán Fhómhair 2007, leanfaidh
Spórt Teilifíse RTÉ leis an tuairisciú. Chomh maith le
cluichí beo, cuirfidh RTÉ buaicphointí agus tuairiscí
cuimsitheacha ó gach cluiche sa chomórtas ar fáil
don lucht féachana. Déanfaidh The Premiership
achoimre agus anailís ar chluichí uile an tSathairn i
bPríomh-shraithchomórtas Shasana  agus, ó Lúnasa
2007, beidh rochtain buaicphointí ag RTÉ ar na

CCAARRTTLLAANNNNAA

Is cuid de chreatlach an tsaoil in Éirinn é RTÉ, agus leanfaimid i 2007 de
sheoda na cartlainne a chomhroinnt ar lucht féachana chomh forleathan agus
is féidir.

Léireoidh an t-aonad cartlainne trí shraith nua:

•Disasters: sraith ocht gcuid ag breathnú ar chuid dár dtubaistí móra, mar a
tugadh cuntas ar RTÉ orthu.

•Homefront: sraith daonstaire sé chuid ag breathnú ar na hathruithe móra i
saol baile agus sóisialta na hÉireann.

•War Stories: breathnaíonn sraith a dó ar rannpháirtíocht na hÉireann sa
Chogadh Cóiréach agus san Chongó. 

Glacann aonad cartlainne RTÉ mar chúram air féin a lán tionscadal mór
athchóirithe gach bliain. Ar na buaicphointí i 2007 beidh I Live Here, Breathing
Spaces agus Summer Pride.

CCLLÁÁIIRR  ÓÓCCÁÁIIDDEE  

Thug RTÉ mórchuid píosaí neamhspleácha ócáide chuig breathnóirí
anuraidh, ó RTÉ Beckett 100 go RTÉ The Time of Our Lives. Tá na pleananna
díreach chomh huaillmhianach i mbliana:

•RTÉ Playboy 100: Oíche speisialta de chláir théama-bhunaithe ar
chothrom 100 bliana de chíréibeacha an ‘Playboy’, ina bhfuil an chéad
taibhiú teilifíse de léiriú iomráiteach Druid de ‘The Playboy of the Western
World’ mar phríomhghné, chomh maith le cláir sainchoimisiúnaithe ag
breathnú ar an chonspóid ar an gcéad oíche den dráma ar 27ú Eanáir
1907.  

•RTÉ People in Need Telethon 2007: Díreoidh RTÉ agus People in Need ar
phobail ar fud Éireann a thabhairt le chéile le hairgead a thiomsú le
haghaidh dea-chúiseanna i gceantair éagsúla. Tacóidh Raidió RTÉ, an
RTÉ Guide, agus RTÉ.ie leis an mór-ócáid teilifíse seo. 

•Irish Film and Television Awards: Cuireann RTÉ tráthnóna de cheiliúradh ar
thalann scannáin agus teilifíse na hÉireann i láthair, le clár réamh-
bhreathnaithe dearg-chairpéid ar RTÉ Two.

SSppóórrtt  aarr  TTeeiilliiffííssee  RRTTÉÉ
LLúútthhcchhlleeaassaa
Tá ríméad ar RTÉ tuairisciú bheo ar Chorn Faoi Dhíon
na hEorpa, ar an gCorn Lúthchleasa Idirnáisiúnta, ar
Chorn Tras-tíre na hEorpa agus ar Chorn faoi Dhíon
na hÉireann a thabhairt chuig breathnóirí i leagan
amach fíor-chuimsitheach.

SSppóórrtt  CCSS
Leanfaidh Spórt CS go coichísiúil le haghaidh 2007,
le gealltanas leanúnach do phobal na spórt ar oileán
na hÉireann. Déanfar próifíliú ar suas le 40 spórt
éagsúil sa chlár buaicama seo ar stíl irise.

Chomh maith leis seo ar fad, tá gealltanas ag Spórt
RTÉ punann fhorleathan éagsúil d’ócáidí a thabhairt
chuig pobal na hÉireann, arna áirítear:

Sraith bheo de International Rules
Corn Cispheile bheo
Corn Haca beo
Moto GP beo
Tuairisciú bheo ar dhá rás A1GP
Galf Oscailte na hÉireann beo
Buaicphointí ó Chomórtas Oscailte na hEorpa
Tuairisciú bheo ar Chraobh Chamógaíochta na
hÉireann
Tuairisciú bheo ar Sheó Seóléimní an CRBÁC (RDS)
Tuairisciú bheo ar Chomórtas Railí an Domhain
Buaicphointí de Shéasúr Chomórtais Railí na
hÉireann

EEiillee

FFOOTTHHEEIIDDEEAALLÚÚ
Tá áthas ar RTÉ a fhógairt go bhfuil méadú de
bheagnach trian sna huaireanta fotheidealaithe i
2007. Chomh maith lenár ngealltanas leanúnach le
gach ócáid náisiúnta agus idirnáisiúnta a
fhotheidealú, beidh fotheidealú ar na cláir uile
nuachta agus cúrsaí reatha, agus feidhmiú
céimneach níos forleithne ar an seirbhís ar chláir don
aos óg agus ar chláir spóirt.

cluichí Príomhranna a imreofar ar an Domhnach i rith
an tséasúir. Beidh tuairisciú méadaithe ar
Shraithchomórtas Eircom le deich gcluiche beo,
chomh maith leis an dá chluiche leathcheannais agus
Cluiche Ceannais Chorn CSÉ (FAI).

RRuuggbbaaíí
Beidh tuairisciú bheo ar an 15 chraobhchluiche Shé
Náisiún, agus tá gealltanas ag RTÉ dhá chluiche
idirnáisiúnta ón gCorn Faoi 21 a sceidealú. Agus Corn
an Domhain ar siúl sa bhFrainc an Fómhar seo
chugainn beidh cluichí idirnáisiúnta traidisiúnta na
Samhna ar siúl anois i mí Lúnasa. Beidh tuairisciú
bheo ag Spórt Teilifíse RTÉ ar na cluichí i gcoinne na
hIodáile agus Alban. Ag an am chéanna, beidh
buaicphointí fairsingíocha ar fáil de chluichí uile na
Mumhan agus Laighean i gCorn Heineken sa bhaile
agus as baile. Sraith naoi bpáirt, ag tabhairt
réamhamhairc agus athbhreithnithe ar an gCorn
Heineken ó chlubthithe ar fud na tíre is ea The
Heineken Cup Roadshow with Hook & Pope agus is
irischlár rugbaí trí pháirt déag é Against The Head le
buaicphointí na bpríomhchluichí sna comórtais
Idirnáisiúnta, Eorpacha agus Baile. Cuirfidh RTÉ trí
chluichí beo ar scáileán, cluiche ceannais
Shraithchomórtais AIB san áireamh.

RRáássaaííoocchhtt  CCaappaallll
Chomh maith le 28 lá de thuairisciú bheo ar na
laethanta is mó agus is suntasaí sna séasúir ar an
réidh agus “National Hunt”, tabharfaidh RTÉ tuairisciú
bheo chuig breathnóirí de na cheithre lá iomlán ó
Cheltenham chomh maith le rás an Aintree Grand
National.

DDoorrnnáállaaííoocchhtt
Déanfar tuairisciú i mbliana ar dhá ócáid ar a laghad
leis an dornálaí gairmiúil Bernard Dunne chomh maith
le buaicphointí forleathnaithe de Chorn Amaitéarach
na hÉireann.

• My Parent’s Wedding: ina chuid de shraith an ACE
(EBU) de Chlár Faisnéise don Óige, taiscéalann
an clár seo conas mar atá sé a bheith i do fhinné
ag bainis do thuismitheoirí. 

• Go For It-No Fear: tuilleadh dúshlán spóirt le cor

Tots, Story Lane agus The Bandstand; bainfidh leanaí
faoi 12 bliana taitneamh as Wakey-Wakey, The Club,
The Loft, The Art of Don, Sattitude, Quizone agus
Dustin’s Daily News; fad agus is féidir le déagóirí
agus aosaigh óga breathnú, mar is gnách le TTV – a
bhfuil cuid de na seónna idirnáisiúnta is faiseanta le
fáil mar chuid de – chomh maith le The Café,
Managing the Universe, SMS agus Crap Rap. 

agus leanaí ag cur dúshlán faoina dtuismitheoirí
agus aosaigh eile leis na heaglaí agus na fóibí is
doimhne a threascairt.

• DDN Star Search: agus craobhchomórtas aon
turais ar leith mar chríoch leis, táthar ag lorg mór-
thaibheoir Dustin do ‘07.

• No Experience Required – Transition Year: cuirtear
cor aosa óig san fhormáid mór-éilimh seo i 2007.

Is féidir le páistí réamhscoile a bheith ag tnúth le Den
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II  22000077  ddééaannffaaiiddhh  RRTTÉÉ  RRaaddiioo  11  

* Aschur Nuachta agus Cúrsaí Reatha a chothabháil,
tuairisciú chuimsitheach ar an Olltoghchán, ar chúrsaí
réigiúnacha agus ar rialtas áitiúil san áireamh
* Cláir Ghaeilge a fhorbairt chun súil siar ar an nuacht,
gné-chláir ealaíon agus staire, agus sraith cheoil
dhátheangach a chuimsiú.
* Tuairisciú ar shraithchomórtais náisiúnta CLG, rugbaí
Chorn Heineken, agus lúthchleasa, Chraobhchomórtais
Faoi Dhíon na hEorpa agus Lúthchleasa an Domhain san
áireamh.
* Ócáidí réigiúnacha, féilte ealaíon agus cúrsaí poiblí a
léiriú i gcláir ó stiúideonna réigiúnacha agus CS

II  22000077  ddééaannffaaiiddhh  RRTTÉÉ  22FFMM

* Ceardlanna Raidió a sholáthar i scoileanna le haghaidh
mac léinn idirbhliana agus tacaíocht scrúdú a
chothabháil
* Mór-fhéilte ceoil a thuairisciú, agus ceol beo agus
seisiúin bhanna sa stiúideo a thaifeadadh.
* An fócas ar cheol nua Éireannach a chothabháil, ag
tacú le cumadóirí, le hamhránaithe agus le ceoltóirí
* Tallann nua chraoltóireachta a chur ar aer
* Tuairisciú Nuachta agus Chúrsaí Reatha a chothabháil 

II  22000077  ddééaannffaaiiddhh  RRTTÉÉ  RRaaiiddiióó  nnaa  GGaaeellttaacchhttaa

* Athnuachan ar a léiriúchán le haghaidh an aosa óig
agus ar a chláir oideachais
* Snáithe nua de chláir fhíorasacha agus cheoil a
thabhairt isteach ó ionaid léiriúcháin éagsúla ar fud na
tíre
* Nuacht agus Cúrsaí Reatha a fhairsingiú le tuairisciú
Olltoghcháin a chuimsiú
* A chláir fhaisnéise agus a ghnéchláir a fhorbairt, agus
an comharba ar Leagan Cainte a thabhairt isteach

II  22000077  ddééaannffaaiiddhh  RRTTÉÉ  llyyrriicc  ffmm

* A uaireanta craolta bliantúla nuachta a mhéadú
* Tuairisciú ar Ealaíona Labhartha Comhaimseartha a
fhorbairt
* CD Ceoil do Bhunscoileanna a fhorbairt agus for-
rochtain oideachais ar scoileanna agus coláistí a
chothabháil
* Tuairisciú ar fhéilte agus ócáidí réigiúnacha a
chothabháil
* Leanúint de sheinm ceoil a mhalartú laistigh d’Aontas
Craolacháin na hEorpa

I rith 2007, tabharfaidh Grúpaí Oirfide RTÉ iomlán de 190 de sheinm poiblí.

Ar na léirithe seo beidh:
• 64 – Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta RTÉ (RTÉ NSO) 
•   3 – RTÉ NSO le Cór Fiolarmónach RTÉ
• 77 – Ceolfhoireann Cheolchoirme RTÉ (RTÉ CO)
• 30 – Ceathairéad Vanbrugh RTÉ 
•   9 – Cór na nÓg RTÉ
•   7 – Aoí-Ensembles.

Rachaidh Grúpaí Oirfide RTÉ i mbun iomláin de 84 sheinm, de cheardlanna agus de
chainteanna oideachais agus beidh siad gafa i dTeilifís, i Raidió agus i dTaifeadadh.

• Leanúint d’iris mhealltach sheachtainiúil a sholáthar, a
sháraíonn riachtanais an luchta éisteachta / féachana. 

• Branda RTÉ a thabhairt chuig lucht éisteachta / féachana
nua ar an nGréasán, le láithreán fairsing, seirbhis-bhunaithe
rteguide.ie agus trí thionscail ilmheáin.

• Cur le heispéireas na n-úsáideoirí rte.ie atá ann faoi láthair
agus a bheith mealltach  chun go dtarraingeofaí úsáideoirí
nua, le dearadh nua a chuireann ár seirbhísí ar taispeáint
go cuimsitheach, fuinniúil, ionraic.

• Níos mó ábhair RTÉ a sheachadadh ar ardáin
mhóibíleacha agus leathanbhanda i Nuacht, Spórt agus
Siamsaíocht. 

• An lucht féachana reatha ar líne a mhéadú trí chur le
méid na n-úsáideoirí uathúil míosúil de 15% ar a laghad. 

• Cur leis an méid ábhair atá ar fáil ar éileamh trí ghléasanna nua, mar iPodanna. 
• Fáil ar Aertel a chothabháil agus a mhéadú mar sheirbhís choiteann fhaisnéise ar

theilithéacs, ar an idirlíon agus ar ghléasanna móibíleacha. 
• Freastal ar an diaspora le nuacht bhaile thráthúil chuimsitheach ar RTÉ.ie 
• Teilithéacs digiteach a phíolótú ar ardáin dhigiteacha infhaighte.
• Teicneolaíochtaí nuálacha a úsáid chun idirghníomhaíocht luchta éisteachta / féachana agus

cumarsáid a chur chun cinn idir chláir theilifíse agus raidió agus an lucht éisteachta /
féachana. 

• Réamh-mheas a dhéanamh ar iompraíocht an luchta éisteachta / féachana agus freastal
uirthi trí ábhar RTÉ a sholáthar i bhformáidí ilmheáin. 

• Déanfaidh RGC Nuachta agus Cúrsaí Reatha na huaireanta seo a leanas d’ábhar a
sheachadadh i 2007:

• RTÉ One : 1,007 u/c (564 u/c craolta ag buaicam san áireamh)*
• RTÉ Two: 84 u/c de Nuacht (69 ag buaicam) 32 u/c de chláir um Aos Óg (news2day)*
• RTÉ Radio 1: 1,228 u/c
• RTÉ 2fm: 370 u/c
• RTÉ lyric fm: 105 u/c

Cuimseoidh siad seo;
• Tuairisciú chuimsitheach ar fheachtas an Olltoghcháin, beart bailithe torthaí a sholáthar

don chomhaireamh; chomh maith le cláir Torthaí ar theilifís agus ar raidió araon
• Tuairisciú chuimsitheach ar Thoghcháin Tuaiscirt Éireann ar bith ar féidir a dtarlódh
• Dhá chlár speisialta ghrúpa fócais sa bhreis  de “The Week in Politics”
• Séasúr eile de Prime Time Investigates
• Nuacht Pobail ar TG4
• Sraith iomlán de chláir agallaimh Duine le Duine 
• Fócas Téamach Idirnáisiúnta um 2007
• Cláir bhreise Morning Ireland “ar an mbóthar” ó shuímh réigiúnacha

*Níl an aimsear san áíreamh.
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RRaaiiddiióó  RRTTÉÉ  
RTÉ Radio 1
•Méadú i líon na n-uaireanta atá leithdháilte faoi

láthair do chláir Ghaeilge – 12 u/c sa bhreis de
chláir Ghaeilge le craoladh i 2007

•Láithreoirí a bhfuil Gaeilge acu le spreagadh le
Gaeilge a úsáid go nádúrtha ina gcláir – e.g. ag
beannú / fágáil slán, nó ag cur aíonna nó ceoil
áirithe i láthair mar is cuí.

•Earcú léiritheoirí clár / iriseoirí ar bith a tharlóidh i
2007 le cinntiú go ndéanfar earcú ar líon áirithe le
cumas Gaeilge, mar atá an scéal faoi láthair

RTÉ 2fm
•DJ amháin a aithint (nó a earcú) a bheadh ar a

s(h)áimhín só ag láithriú go dátheangach agus/nó
ag úsáid Gaeilge i gcuid dá naisc.

RTÉ lyric fm
•Méadú i líon na n-uaireanta atá leithdháilte faoi

láthair ar chláir Ghaeilge – 13 u/c sa bhreis de
chláir Ghaeilge le craoladh i 2007

RTÉ Raidió Na
Gaeltachta
•Síneadh a chur le méid luchta éisteachta

traidisiúnta RTÉ Raidió na Gaeltachta trí
ghealltanas a thabhairt i leith snáithe ceoil
ilchultúrtha, curtha i láthair as Gaeilge, dírithe ar
phobail nua á lonnú féin sa tír seo ó Oirthear na
hEorpa ach go háirithe.

•Gné-alt tiomnaithe amháin sa tseachtain a
sholáthar ar an RTÉ Guide.

•An t-ábhar (téacs agus closábhar) a fhorbairt ar
láithreán gréasáin RTÉ Raidió na Gaeltachta leis
an seirbhís atá ar soláthar dár luchtanna
éisteachta sa bhaile agus i gcéin a fheabhsú.

GGeeaallllúúiinnttíí  RRTTÉÉ  ii  lleeiitthh  nnaa  GGaaeeiillggee

I gcomhthéacs teachta TG4 chun a bheith
neamhspleách in Aibreán 2007.

RTÉ One
•I 2007, geallann RTÉ in athuair tógáil ar ár n-aschur

agus ár n-ábhar Gaeilge i rith Seachtaine na Gaeilge
agus fíorfhócas don teanga a dhéanamh di. Tá
fógraíocht déanta againn cheana féin ag lorg cláir
agus smaointe le ceiliúradh ceart ar an teanga a
dhéanamh de Sheachtain na Gaeilge ar Theilifís
RTÉ i 2007, agus táimid tiomanta d’uasmhéid
féideartha Gaeilge a bhaint amach i rith na
seachtaine i snáitheanna atá ann cheana féin. Is
fíormhéadú nádúrtha é seo i láithreacht agus in
uaireanta clár Gaeilge i 2007.

•Tá gealltanas ag Teilifís athchraoladh a dhéanamh
ar Thuras Teanga i 2007. Is samhail bheacht í an cur
chuige ilmheáin a gcuirtear síos air thuas, ar mar ar
fheidhmigh Turas Teanga ar a chéad chraoladh.
Iarrfar ar Raidió agus ar Fhoilsitheoireacht tacú leis
an athchraoladh le hathchraoladh ar an tsraith raidió
agus le tacaíocht ar líne agus is ceart dír-dhíolachán
an leabhair/DVD ón ngréasán a thaiscéaladh freisin. 

•Creideann Teilifís gur fearr a léirítear an Ghaeilge ar
an aer nuair a úsáidtear i gcomhthéacs cuí í, mar
shampla ag tabhairt leide le haghaidh cláir
Ghaeilge, le haghaidh Nuachta nó clár
dátheangach, mar atá ag an bpolasaí reatha.

RTÉ Two
•Tá polasaí ag The Den roinnt mhaith Gaeilge a úsáid

ar fud an ábhair, le béim ar leith ar an ábhar
réamhscoile, mar a imeascann amhráin agus
scéalta focail Ghaeilge go nádúraíoch. Tá
gealltanas ag RGC (IBD) Teilifíse leanúint leis an
bpolasaí seo agus leanfaidh Cláir don Aos Óg de
bhreathnú ar bhealaí le cinntiú go mbeidh an
Ghaeilge imeasctha go rathúil lena aschur. Tá
Seachtain na Gaeilge, go háirithe, tar éis éirí ina
mhór-fhócas béime ar an nGaeilge i CAO (YPP), le
comórtais, snáithe ‘focal in aghaidh an lae’,
tacaíocht ar líne etc. Déanfar macasamhlú air seo i
2007. 

•Cinntiú go gcuirfear gach cainteoir Ghaeilge faoi
agallamh as Gaeilge nuair is féidir ar na seirbhísí
uile.

•Le cinntiú go ndéanfar earcú ar líon áirithe iriseoirí /
tuairisceoirí nuachta le cumas Gaeilge in earcú ar 
bith a tharlóidh i 2007.

•Nuacht Pobail – an tionscnamh craolacháin pobail le
tabhairt chuig réigiún eile in Éirinn le haghaidh
craolta dheireadh seachtaine Saoire Bainc an
Mheithimh. 

•Níos mó dátheangachais a thabhairt isteach i
bhfeasacháin Nuachta Béarla agus Gaeilge.

•Déanfaidh Grúpaí Oirfide RTÉ agus RTÉ Raidió na
Gaeltachta iniúchadh agus forbairt ar mholtaí maidir
le cur i láthair Gaeilge de chláir cheoil bheo agus/nó
cheoil chraolta, le Grúpaí Oirfide RTÉ agus oiriúnach
do sceidil agus lucht éisteachta RTÉ Raidió na
Gaeltachta.

•Beidh cóiriú ceoil ar amhráin Gaeilge mar ghné dá 
n-aschur beo agus/nó dá n-aschur craolta ag Cór na
nÓg RTÉ

CLÁIR ÓCÁIDE 

Beidh suntas thar mar a bhí riamh ar Sheachtain
na Gaeilge ar fud na gcainéal uile ar Theilifís
agus ar Raidió agus baint ag RGCanna eile mar
Foilsitheoireacht RTÉ agus Nuacht agus Cúrsaí
Reatha RTÉ léi freisin.

TTeeiilliiffííss  RRTTÉÉ  

NNuuaacchhtt  aagguuss  CCúúrrssaaíí  RReeaatthhaa  RRTTÉÉ

GGrrúúppaaíí  OOiirrffiiddee  RRTTÉÉ

FFooiillssiitthheeooiirreeaacchhtt  
RRTTÉÉ
•R na Gaeltachta: Athdhearadh a dhéanamh ar

láithreán gréasáin RTÉ Raidió na Gaeltachta le
feabhas a chur ar an seirbhís do lucht
éisteachta sa bhaile agus i gcéin. 

•Láithreán Gréasáin Gaeilge: Aschur as Gaeilge
ar fud na seirbhísí uile a chomhbhailiú ar
thairseach choiteann le closábhar / físábhar
mar Nuacht, Pobal etc., a chuimsiú. 

•RTÉ Guide: Colún amháin Gaeilge sa
tseachtain
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Séanra agus
Uaireanta i 2006

DDRRÁÁMMAAÍÍOOCCHHTT
112277

FFÍÍOORRAASSAACCHH
338855

Uaireanta
Sprice
Íosta 2007

112255
uu//cc  

337777
uu//cc  

Geallúintí Clár 2007 

• Rough Diamond – 6 x 1 u/c. Sraith-dhráma meidhreach, lonnaithe i saol na rásaíochta capall in Éirinn. Tá Conor
Mullen, Lorraine Pilkington agus Stanley Townsend ann.

• Single-handed – 2 x 1 u/c. Dráma póilín siceolaíochta a bhfuil cor úrnua ann, lonnaithe in Iarthar na hÉireann.
• Anner House – 1 x 90 nóiméad. Scéal grá agus slánaithe lonnaithe san Aifric Theas, atá bunaithe ar an ngearrscéal

den ainm chéanna le Maeve Binchy.
• Damage – 2 x 1 u/c. Lonnaithe i gcroílár Bhaile Átha Cliath nouveau riche, caithtear clann in anord ag imeacht

thubaisteach. Ón stiúrthóir iomráiteach Aisling Walsh.
• Beidh sraith-dhrámaí mór-éilimh eile ag filleadh, The Clinic agus Fair City san áireamh.

CCllááiirr  ii  rriitthh  aann  LLaaee  aagguuss  SSttííllee  MMaaiirreeaacchhttáállaa  
• Dhá shraith nua stíle maireachtála Éireannacha le haghaidh sliotáin ama 8.30pm lár seachtaine. 
• Sraith Fhíorasach Siamsaíochta le haghaidh 8.30pm Dé Domhnaigh.
• Filleann I Want A Garden, Life Without Me agus How Long Will You Live chomh maith le sraitheanna ardéilimh eile mar

No Frontiers, House Hunters in the Sun, agus Show House.
• The Great Escape – sraith nua ag próifíliú Éireannaigh a chuireann tús le saol nua thar lear.
• Home Salvage – seó nua athmhaisithe ag ceiliúradh paisin daoine chun ábhair athchúrsálaithe agus ábhair éadála

ailtireachta a úsáid.
• Time on their Hands –seó taistil le haghaidh daoine breacaosta ar mian leo taisteal ar an bpingin is saoire.
• Sraith stíle maireachtála nua lonnaithe go réigiúnach.

SSrraaiitthh  NNuuaa  ddee  AArrttss  LLiivveess
• Áireofar i measc na n-ábhar i 2007: Michael Colgan, Cathal Ó hEochaidh & na hEalaíona, Dónal Lunny, Scéal an

“Chick-lit”, Paul Durcan, Thomas Lynch, Nuala Ní Dhomhnaill, Eileen Gray, Rory Gallagher, Sheila Wingfield, Fergus
Bourke.   

• Landscape Painting of Ireland – Rianóidh an clár faisnéise speisialta dhá-pháirteach seo, léirithe ag an buaiteoir
Gradaim Emmy, Seán Ó Mórdha, forbairt agus éachta suntasacha péintéireachta tírdhreacha na hÉireann siar thar
dhá thréimhse céad bliain. Cómhaoinithe ag CCÉ (BCI).

CCllááiirr  uumm  CChhootthhrroomm  MMóórr--ÓÓccááiiddee  
• Fiosrúchán Saville: Clár faisnéise a scannánaíodh thar ceithre bliana d’fhiosrúcháin Dhomhnach na Fola, le craoladh

ar fhoilsiú Thuarascáil Saville.

SSttaaiirr
• Sraith nua de Hidden History lena n-áirítear 3 huaire de chláir faisnéise ar nascanna na hÉireann le Gearmáin na

Naitsíoch; Fenian Fire; The Ghosts of Duffy’s Cut; agus tuilleadh coimisiún Staire.
• Urban Tales – sraith staire áitiula ag iniúchadh gnéithe fíorspéisiúla, cé ar bheag aithne, de stair uirbeach na hÉireann. 
• The Catalpa Rescue – Athchruthóidh an clár faisnéise drámaithe ardbhuiséid seo, a chómhaoinigh RTÉ / ABC agus

CCÉ, scéal suntasach éalaithe na bpríosúnach bhFíníneach ón Astráil Thiar sna 1870dí ar bord báid mhíl mhóir –
sceal ab ábhar ceannlínte ar fud an domhain.

FFííoorrssccééaallttaa  BBeeaatthhaa  
• Sraith nua den sraith clár eolais: Face Value, David Connolly’s Story agus teidil eile san áireamh.
• Crash and Burn (teideal sealadach): mórshraith nua ar stíl “Dá mBa Rud É” ag scrúdú conas mar a bheadh i gcás

sain-ghéirchéimeanna náisiúnta in Éirinn 2007.
• Under The Knife: filleann an fhoireann atá freagrach as Junior Doctors agus Our Lady’s le sraith breathnadóireachta

speisialta ag breathnú ar obair shaineolaíoch roinnt de phríomh-mháinlianna na hÉireann agus na brúnna agus an
pholaitíocht oispidéil thart timpeall orthu. 

Sprioc-chláir nua fíorasacha ar oícheanta Luain, arna n-áirítear: 
• The Hospice: filleann an fhoireann a léirigh The Asylum i 2005 le mórshraith ar bhreoiteacht fhoircneach agus tabhairt

aghaidh ar an mbás; scannánaithe in Ospís Ráth Éanna i mBaile Átha Cliath thar chuid mhaith mí i 2006.

IIllcchhuullttúúrrtthhaa
• No Place Like Home. Filleann an tsraith mhór-éilimh seo ina gcuireann an láithreoir, Bob Kelly, aithne ar ár n-inimircigh

nua agus a dtugann cuairt ar a dteaghlaigh ar ais sa bhaile. Is as gach cearn den domhan do 10% den daonra anois..
• Storybook. Sraith nua ceithre-pháirteach ag insint scéalta leanaí agus a saoil i gcuid de na réigiúin is boichte ar

domhan. 
• What in the World? Filleadh a bhfuil fáilte roimhe den sraith seo a thugann scéalta chuig lucht féachana na hÉireann

ón domhan gan tuairisciú - scéal na ndaoine ar Shraith an Bháis i SAM san áireamh. 
• Faraway up Close. Filleann an tsraith, cómhaoinithe i bpáirtíocht le Irish Aid, a insíonn a scéalta siúd a bhaineann

sochar as ár n-airgead cánach, i gcuid de na tíortha is lú forbartha.

OOiiddeeaacchhaass
• Sraith nua Families in Trouble. Cabhraíonn an siceolaí, David Coleman, arís le teaghlaigh a bhfuil fadhbanna acu agus

tugann leideanna tuismitheóireachta don lucht féachana uile.

ÉÉaaggssúúllaacchhtt
• Three 60 – Filleann an tsraith faoi mhíchumas. 
• Ability Awards. Tá an ócáid thábhachtach seo anois aistrithe go Meitheamh.

Buaicam 2007
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Séanra agus
Uaireanta i 2006

DDRRÁÁMMAAÍÍOOCCHHTT
5555

NNUUAACCHHTT  AAGGUUSS  CCÚÚRRSSAAÍÍ
RREEAATTHHAA
&&  AANN  AAIIMMSSIIRR
7722

SSIIAAMMSSAAÍÍOOCCHHTT  &&  CCEEOOLL
112244

Uaireanta
Sprice Íosta
2007

3300
UU//CC
(Nótáil – is de
bharr cinnidh
straitéisigh
Ollchlár Fair City
a scoilt in
athchlár lár
seachtaine 4x30
ar RTÉ One atá
an laghdú
suntasach in
u/c.)

8800  
UU//CC  

111122
UU//CC

Geallúintí Clár 2007 

• Warriors – 1 x 1 uair agus 5 x 1/2 huaire. Dráma grinn lonnaithe i mbaile tuaithe maidir le h-iomaíocht ghrá, thalaimh
agus rún ón am atá thart. Tá príomhpháirteanna ag Lorcan Cranitch, Angeline Ball agus núíosach, Charlene Gleeson,
ann. 

• Prosperity – sraith 4 x 1 u/c de scéalta cráite lonnaithe ar an gceann cailliúnach den mborradh eacnamaíochta ón
bhfoireann scríbhneoira / stiúrthóra, Mark O’Halloran agus Lenny Abrahamson.

• Píosa eile móréilimh ócáide le haghaidh RTÉ Two.

• RTÉ News ar Two. 
• Seirbhís cuimsitheach Réamhaisnéise Aimsire.

• Sraith nua grinn The Modest Adventures of David O’Doherty.
• Dráma grinn nua i Dan and Becs, Posh agus Becs deiscirt Cho. Bhaile Átha Cliath, a thugann cuireadh dúinn a bheith

rannpháirteach i ndlúth-rúin a gcaidrimh.
• The Panel Election Specials – caithfidh eipeasóidí sain-choimisiúnaithe de The Panel súil shearbh thar seachtainí

deiridh feachtais an Olltoghcháin.
• Cláir ghrinn easurraimeach le Podge agus Rodge.

Séanra agus
Uaireanta i 2006

SSIIAAMMSSAAÍÍOOCCHHTT  AAGGUUSS
CCEEOOLL
228822

NNUUAACCHHTT  AAGGUUSS  CCÚÚRRSSAAÍÍ
RREEAATTHHAA
&&  AANN  AAIIMMSSIIRR
559911

Uaireanta
Sprice
Íosta 2007

224477
UU//CC

558888
UU//CC  

CCllááiirr  GGaaeeiillggee
• Níos Gaelaí...More Irish... Sraith nua le haghaidh Seachtain Na Gaeilge. Sraith nua-choimisiúnaithe leis an ócáid fhíor-

thábhachtach bhliantúil seo a chomóradh, a bhaineann sochar as buanna an láithreora, Bob Kelly agus a dhéanann
iniúchadh ar choincheap an Éireannachais lenar ndaonraí nua. 

• Próifíliú ar Nuala Ni Dhomhnaill – cuid den sraith nua Arts Lives, clár faisnéise uair a chloig faoi dhuine de na filí Gaeilge
is iomráití.

• Tall, Dark and Ó hAilpín – tagann na deartháireacha iomráiteacha Uí Ailpín le chéile i gclár comóraidh ar a scileanna
spóirt.

• 26 leath-uair a chuimseoidh meascadh de na cláir ardéilimh Scannal, Leargas agus teidil eile.
• Leanúint le cláir litearthachta le The Really Useful Guide agus Hands On.
• Filleann Eolaíocht don Aos Óg le séasúr nua de Scope.

RRééiiggiiúúnnaacchh
• Sraith nua coireachta ag déanamh iniúchta ar an mborradh úrnua sa ghníomhaíocht choiriúil ar shráideanna ár

gcathracha. 
• Sraith Stíle Maireachtála réigiúnach.
• Sraith Cúrsaí Tuaithe.
• Lán-athchóiriú agus críochnú de cheithre eipeasóid de ‘To The Waters and The Wild’ a cead-scannánaíodh, ach nár

críochnaíodh riamh, ag Gerrit Van Geldren sna 1970dí.
• Wild Trials Extinct – sraith nua ina dtéann Éireannaigh aitheanta go dtí an Eoraip ag lorg ainmhithe iontacha a bhí

coitianta in Éirinn tráth ach atá díobhaí anois.
• Vets On Call Sraith 4.
• Animal Rescue Sraith 2.
• Temple Mary - próifíl de bhunscoil beag in Iarthar Mhaigh Eo, agus de leanaí agus fhoireann an phobail scoile.

• Sraith nua Grinn le Neil Delamere 007, talann atá ag teacht chun chinn.
• The Telethon 2007 – Mór-ócáid pobail tiomsaithe airgid na hÉireann.
• You’re a Star – filleann na h-iarratasóirí súl-réilteacha i seó éilimh ollmhóir talainne na hÉireann.
• Test the Nation - mór-ócáid um Lá Caille. 
• Sraith nua Ceoil Clasaicigh. 
• Déanann sraith nua faoi Cheol Traidisiúnta iniúchadh ar choinní agus malairtí idir cheol agus ceoltoirí de chúlraí, de

stíleanna agus de dhisciplíní éagsúla trí chláir eolais agus seanma.
• Filleann roinnt de sheónna is mó faire in Éirinn, The Late Late Show, Tubridy Tonight, Celebrity Jigs and Reels, Hanging

with Hector, Ryan Confidential, agus Winning Streak, Up for the Match, Rose of Tralee.agus Eurovision san áireamh.

• Leanfar de chláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha de sceidealú rialta, Prime Time, Questions & Answers, Nationwide, agus
The Week in Politics san áireamh. 

• Seirbhís chuimsitheach Réamhaisnéise Aimsire.

Geallúintí Clár 2007 
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Fan an dá chainéal, Am ar Fad
Séanra agus
Uaireanta i 2006

CCLLÁÁIIRR  DDOONN  AAOOSS  ÓÓGG
888899

SSppóórrtt
889999

Uaireanta
Sprice
Íosta 2007

778888
UU//CC

665522
UU//CC  

Geallúintí Clár 2007 

• Fatima Mansions: Our Home Ag doiciméadú dhá bhliain i saol duine ó dhearcadh na n-áitritheoir óg.
• One Minute Jr Malartú il-ardáin idirnáisiúnta. Comhobair le Lárionad Cultúir na Leanaí (The Ark) i gceardlann

scannánaíochta le haghaidh leanaí 12/13 bliana d’aois. 
• Science Shorts: Sraith nua ag tabhairt solais d’obair eolaíochta á dtógaint orthu féin ag daoine óga lena dtacófar ar

líne agus laistigh de chláir reatha. 
• Fluffy Gardens. Mórshraith nua bheoite réamhscoile le tacaíocht ó RTÉ agus CCÉ (BCI). Tá leagain Ghaeilge agus

Bhéarla araon den sraith seo á dhéanamh. 
• Teen Tales: Sraith nua sheachtainiúil de ghearr-dhrámaí beoite ag imlíniú cad atá i gceist le bheith i do bhall cláraithe

den daonra óigeanta.
• My Parent’s Wedding. Insíonn buachaill ó Bhaile Átha Cliath conas mar atá an scéal agus é ina fhinné ag bainis a

thuismitheoirí. Glacann an clár fhaisnéise seo páirt san sraith ACE Clár Faisnéise na hÓige.
• Go For It-No Fear. Sraith nua dushláin spóirt ina dtugann leanaí dushlán a dtuismitheoirí agus daoine fásta eile chun

aghaidh a thabhairt ar eaglaí agus fóibí a bhíonn orthu.
• Kidspeak sraith nua de smaointe agus idéanna dhaoine óga le craoladh gach lá.
• DDN Star Search. Críochnaíonn sé seo le babhta ceannais aonuaire.
• Summer-time: sraith nua laethúil um shamhradh 2007. 
• Ar na cláir agus na sraitheanna ag filleadh áiritear Den Tots, Story Lane agus The Bandstand le haghaidh páistí

reamhscoile; Wakey-Wakey, The Club, The Loft, The Art of Don, Sattitude; Quizone and Dustin’s Daily News le haghaidh
leanaí faoi 12 bliana d’aois; TTV, The Café, Managing the Universe, SMS agus Crap Rap- series 2 le haghaidh déagoirí
agus aosaigh óga.

CCLLGG
• The Sunday Game Live. Tuairisciú ar suas le 50 cluiche beo ó Chraobhchomórtais 2007. 
• The Sunday Game. Buaicphointí, plé agus ainilís chuimsitheach óiche Dhomhnaigh ar shéasúr an tSraithchomórtais.
• Sunday Sport. Buaicphointí, plé agus ainilís ar na cluichí Sraithchomórtais Allianz ó Fheabhra go Meitheamh.
• Pride of the Parish. Sraith sé pháirt léirithe le maoiniú ó CCÉ (BCI). Breathnóidh an clár seo ar ról agus thábhacht

clubanna CLG ar fud na tíre, i suíomhanna tuaithe agus uirbeacha araon.

SSaaccaarr
• Cluichí cáilithe Euro 2008. Cluichí baile uile na hÉireann i gCraobh na hÉorpa, chomh maith leis an gcluiche as baile

sa Phoblacht Sheiceach.
• Sacar Idirnáisiúnta. Tuairisciú mhoillithe ar chluichí baile cairdeachais uile Éireann. 
• Craobh na gCuradh. Tuairisciú bheo ar theacht chun buaice séasúir 2006/2007 ar oícheanta Máirt agus Ceadaoin

araon. Ó Mheán Fhomhair 2007, leanfaidh Spórt Teilifíse RTÉ leis an dá oíche de ghach seachtain d’aicsean
Chraoibhe na gCuradh. Chomh maith leis an gcluiche beo, soláthróidh RTÉ buaiceanna agus tuairiscí cuimsitheacha
gach cluiche sa chomórtas don lucht féachana.

• An Phríomhroinn – Dé Sathairn. Achoimre agus ainilís chuimsitheach ar chluichí uile an lae ó Phríomh-
Shraithchomórtas Shasana.

• An Phríomhroinn – Dé Domhnaigh. Ó Lúnasa 2007 beidh rochtain buaice ag RTÉ ar na cluichí Príomhranna a imreofar
ar an Domhnach i rith an tséasúir.

• Sacar Baile. Tuairisciú mhéadaithe ar Shraithchomórtas Eircom le 10 gcluiche beo. Tuairisceoidh Spórt Teilifise RTÉ ar
na cluichí leathcheannais agus Cluiche Ceannais Chorn Chumann Sacair na hÉireann.

RRuuggbbaaíí
• Craobhchluichí 6 Náisiún. Tuairisciú bheo ar ghach ceann den 15 cluiche ó Chraobhchluichí na Sé Náisiúin 2007. Tá

gealltanas tugtha ag RTÉ maidir le dhá chluiche beo ón gCraobhchomórtas Faoi 21 sa treimhse chéanna.
• Cluichí Idirnáisiúnta na Samhna. Tuairisciú bheo ar Chluichí Idirnáisiúnta an Fhomhair agus Éire ag ullmhú do Chroabh

Rugbaí an Domhain.
• Corn Heineken. Buaiceanna fairsinge de chluichí uile na Mumhan agus Laighin, baile agus as baile araon, sa Chorn

Heiniken.
• Seó Bothair Heiniken le Hook & Pope. Sraith 9 bpáirt ag réamhthuairisciú agus ag athbhreithniú ar Chorn Heiniken ó

Geallúintí Clár 2007 Séanra agus
Uaireanta i 2006

FFÍÍOORRAASSAACCHH
6699

Uaireanta
Sprice Íosta
2007

4455
UU//CC

• Celebrities go Anonymous – filleann an tsraith mhóréilimh.
• Tuilleadh spraoi le criú an Naked Camera.
• Togha an cheoil chomhaimseartha i Other Voices.

• How Low Can you Go. Filleann sraith 3 agus na leaideanna ag tabhairt chun bóthair le haghaidh turais bóthair san
Astráil. 

• No Experience Required – déanann sraith 2 iniúchadh ar ghairmeacha beatha nua taibhriúla le haghaidh tnúthánaithe.
• So You Want to be Taoiseach? Eolaire A go Z ar shaol na polaitíochta in Éirinn agus conas mar a dhreapann polaiteoir

más fíor dó féin an sliabh sciorrach ón gcomhairle áitiúil chuig Oifig na Comh-Aireacha.
• I’m An Adult Get Me Out of Here – tuilleadh freagraí maoine dóibh siúd faoi 35 bliana, chun gur féidir leo éalú ó ghreim

Mhamaí agus Dhaidí.
• Sraith nua fhíriciúil le haghaidh RTÉ Two, iar-thairseach.

Buaicam 2007
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Geallúintí Clár 2007 Séanra agus
Uaireanta i 2006

FFOOTTHHEEIIDDEEAALLÚÚ
55997700

NNUUAACCHHTT  &&  CCÚÚRRSSAAÍÍ
RREEAATTHHAA  &&  AAIIMMSSIIRR
11221100

CCLLÁÁIIRR  CCAARRTTLLAAIINNNNEE  

CCLLÁÁIIRR  ÓÓCCÁÁIIDDEE  

Uaireanta
Sprice
Íosta 2007

66332200
UU//CC

11117700

chlubthithe ar fud na tire.
• Against The Head. Sraith irishchlár rugbaí 10 bpáirt le buaiceanna na mórchluichí ins na  craobhchomórtais club

Idirnáisiúnta, Náisiúnta agus Baile.
• Rugbaí AIB. Trí chluiche beo, an cluiche ceannais san áireamh den chomortas club baile.

RRáássaaííoocchhtt  CCaappaallll
• 30 lá de chraoladh beo ar na laethanta is mó agus is tábhachtaí sna seasúir ar an reidh agus an National Hunt.
• Craoladh beo ar na ceithre lá uile ó Cheltenham.
• Craoladh beo ar an Aintree Grand National.

DDoorrnnáállaaííoocchhtt
• Craoladh beo ar dhá ócáid ar a laghad a bhfuil an dornálaí proifisiúnta, Bernard Dunne. páirteach iontu.
• Buaiceanna sínithe de Chorn Aimitéireach na hÉireann.

LLúútthhcchhlleeaassaa
• Craoladh beo ar Chraobhchomórtas Faoi Dhíon na hEorpa.
• Craoladh beo ar an gCraobhchomórtas Náisiúnta Lúthchleas.
• Craoladh beo ar Chraobhchomórtas Treastíre na hEorpa.
• Craoladh beo ar Chraobhchomórtas Faoi Dhíon na hÉireann.

SSppóórrtt  CCSS
• Leanfaidh Spórt CS ar bhonn coichíse do 2007, le tiomantas leanúnach do phobal na spórt ar oileán na hÉirinn.
• Déanfar próifíliú ar suas le 40 spórt éagsuil sa chlár seo buaicama ar stíl irise.

EEiillee
• Chraobhchomórtas Railí an Domhain. Craoladh beo ar an gcead dreas riamh de Chomórtas Railí an Domhain a

eagrófar in Éirinn.
• Cispheil. Craoladh beo ar na cluichí leathcheannais agus na cluichí ceannais de chomórtais na gclub baile.
• Moto GP. Craoladh beo ar sheasur an Moto GP ar fud na hEorpa.
• Craoladh beo ar an dá rás A1GP ina bhfuil an tiománaí agus an fhoireann Éireannach páirteach.
• Seóléimneach Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath.  Craoladh beo ar thrí lá ó CRBÁC (RDS).
• Haca. Tuairisciú bheo ar cluichí ceannais chorn na bhFear agus na mBan.
• Galf. Craoladh beo ar Chraobhchomórtais Oscailte na hÉireann agus na hEorpa.
• Camógaíocht. Tuairisciu bheo ar Chluiche Ceannais na hÉireann.
• Seónna bronnta Chumainn Sacair na hÉireann (FAI) agus CLG chomh maith le Athbhreithniú RTÉ ar an mBliain Spóirt.

Tiomantas leanúnach le fotheidealú a dhéanamh ar gach ócáid náisiúnta agus idirnáisiúnta, arna áirítear: 
• Tuairisciú le fotheidil ar na cláir nuachta agus cúrsaí reatha ar an dá chainéal.
• Cur le réimse na gclár um leanaí le fotheidil.
• Fotheidealú a thabhairt isteach i leith ócáidí áirithe spóirt.

• Leanfar le cláir de sceidil rialta Nuachta agus Cúrsaí Reatha, Prime Time, Questions & Answers, Nationwide, agus The
Week in Politics san áireamh. 

• Tuairisciú chuimsitheach ar an Olltoghchán agus Toghchán Thionóil Thuaisceart Éireann, más ann dó.
• Seirbhís Nuachta le haghaidh leanaí ar RTÉ Two.
• Seirbhís Chuimsitheach Réamhaisnéise Aimsire.

Tá RTÉ tiomanta do sheoda a chartlainne a roinnt le lucht féachana chomh forleathan agus is féidir.
Sraith nua ar RTÉ One:
• Disasters, sraith 8 bpáirt. Scéalta mórthubaist mar a léiríodh ar RTÉ iad.
• Homefront, sraith 6 bpáirt. Stair mórchúiseach ar an saol baile agus sóisialta in Éirinn. 
• War Stories Sraith 2. Sraith 8 bpáirt ar pháirtíocht Éireannach ar an gCogadh Cóireach agus sa Chongó. 
15 u/c de Shraitheanna athchóirithe
• I Live Here x 6 leath u/c.
• Breathing Spaces x 6 leath u/c. 
• Summer Pride (CLG) x 12 leath u/c Samhradh/Fomhar 2007.
• Anaithnid (gan teideal) sraith x 6.
• 3 u/c  Ad Hoc & Nollaig.

• Playboy of the Western World ––  Oíche Téama Chothrom Céad Bliain na gCíréabacha..  RTÉ Two, Dé Sathairn 27 Eanáir..
Dhéan Teilifís RTÉ comóradh ar chothrom 100 bliain de chíréabacha an ‘Playboy’, le hoíche de chláir ina raibh an
chéad taibhiú teilifíse de léiriú iomráiteach Druid de ‘The Playboy of the Western World’ mar phríomhghné, chomh
maith le cláir sain-choimisiúnaithe ag breathnú ar chonspóid céid oíche an dráma ar 27ú Eanáir 1907. 

• Test the Nation – Glanadh RTÉ One ar feadh tráthnóna chun deis a thabhairt do lucht féachana ar fud na hÉireann a
líon éirime a thriail i mór-ócáid teilifíse de ghreann dúshlánach le haghaidh na clainne iomláine. 

• RTÉ People in Need Telethon 2007 – Tugann RTÉ agus People in Need pobail ar fud Éireann le chéile le hairgead a
thiomsú le haghaidh dea-chúiseanna i ngach ceantar. Mór-ócáid teilifíse, le tacaíocht ó Raidió RTÉ, an RTÉ Guide,
agus RTÉ Ar Líne. 

• Irish Film and Television Awards, réalt-bhreactha, tráthnóna ceiliúrtha talainne scannáin agus teilifíse na hÉireann, le
seó réamhbhreathnaithe dearg-chairpéid ar RTÉ Two, an searmanas bronnta soilseach ar RTÉ One agus athbhreithniú
ar bhuaiceanna (agus íosphointí) na hócáide go déanach san oíche ar RTÉ Two.

• The Den gníomh-shraith nua cúig-pháirteach déagóra le craoladh le linn briste lár-téarma.
• Le haghaidh saoire na Bliana Nua – sraith nua de The Memoriser..
• Sraith nua idirbhliana le craoladh le linn briste lár-téarma. 
• Athléiriú nuachta grinn aonuaire Lae Caille le haghaidh daoine óga.
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Séanra agus
Uaireanta i 2006

FFóóccaass  RRééiiggiiúúnnaacchh  
((ttrraass--sshheeáánnrraa))

CCrraaoollttaaíí  SSeeaacchhttrraacchhaa

IImmeeaacchhttaaíí  SSppeeiissiiaallttaa
CCllúúddaacchh  óó  nnaa  RRééiiggiiúúiinn

RRiiaallttaass  ÁÁiittiiúúiill

83.5 u/c.

SSppóórrtt  --  RRTTÉÉ  RRaaddiioo  11

30 u/c.

NNuuaacchhtt  aagguuss  CCúúrrssaaíí  RReeaatthhaa
1,221 u/c.

AAnn  ttSSoocchhaaíí  IIllcchhuullttúúrrtthhaa
((TTrraass--sshheeáánnrraa))
35 u/c. 55nm

SSttaaiirr
((FFííoorraassaacchh))
8 u/c. 45 nm.

CCeeooll
N/B

CCllááiirr  GGhhaaeeiillggee
N/B

CCllááiirr  ddoonn  AAooss  ÓÓgg
N/B

Uaireanta
Sprice
Íosta 2007

10 u/c.

32 u/c.

15 u/c.

N/B

1,228 u/c.

30 u/c.

11u.

20 u/c.

4 u/c.

40 u/c.
20 u/c.
20 u/c.
1 u/c.
1 u/c.

4 u/c.

Geallúintí Clár 2007 

Seachtain ar leith de chláir ó chontae/cheantar gan láithreacht rialta RTÉ. 

Ba cheart go gcraolfaí na príomhsheónna i rith an lae agus dheireadh seachtaine dhá uair sa bhliain ar a laghad ó
stiúideo shuímh réigiúnaigh.

Sraith speisialta de thaifeadadh agus de CS ó ócáidí náisiúnta (e.g. Comórtais Náisiúnta Treabhdóireachta & Féilte
Ealaíon). 

Grassroots – Sraith faoi Rialtas Áitiúil  - Ráithe 3/4.

• Tuairisciú a leathnú ar na Sraithchomórtais Náisiúnta Peile agus Iomána agus craoladh beo ar na cluichí Roinn 1 &
2 sa dá chód san áireamh.

• Beirt thuairisceoir baineann a thabhairt isteach le haghaidh tuairiscithe CLG.
• Craoladh beo ar Rugbaí Heineken Cup. 
• Tuairisciú iomlán ar Chraobh Lúthchleasa Laistigh na hEorpa i mí an Mhárta & Craobh Lúthchleasa an Domhain i

mí Lúnasa.

• Leanúint leis na príomh-chláir ar fad, Morning Ireland, News at One, This Week agus World Report san áireamh. 
• Tuairisciú ar an Olltoghchán.

• Feachtas 12 mhí ag tacú le hÉagsúlacht in Éirinn Idirchultúrtha.
• Togra chun European Year of Equal Opportunities for All a léiriú.

• Machnamh/anailís ar Chothrom 50 Bliana Chonartha na Róimhe san áireamh.
• Sraith faoi De Valera ag comóradh cothrom 70 bliana Bunreachta 1937.

• Tuairisciú iomlán ar na Mór-Fhéilte Ceoil in Éirinn Fleadh Cheoil na hÉireann, Scoil Samhraidh Willie Clancy, An
tOireachtas.

• Óstáil agus tacaíocht ar Dhaonfhéile Aontais Chraolacháin na hEorpa (EBU).

• An líon seinm bheo i gcláir ghinearálta Radio 1 a mhéadú – 1 sa tseachtain.

• Clár ceoil dátheangach nua a fhorbairt agus ceol freacnairceach Éireannach mar ábhar aige.
• Súil Siar Nuachta nua as Gaeilge a fhorbairt.
• Sraith nua portráid Ealaíon Gaeilge a chruthú.
• Cothrom 400 bliana Theitheadh na nIarlaí a cheiliúradh.
• Cothrom 400 bliana Choláiste na nGael i Lováin a cheiliúradh.

• Macbeth in Monaghan – sraith um mhic léinn Ardteistiméireachta.

2007 Ráiteas Geallúintí

Uaireanta
Sprice
Íosta 2007

9 u/c.

6u.

24 Ceardlann
aon lae

2 mhórfhéile

40 Seisiún
45 u/c.

25 tairiscint

Geallúintí Clár 2007 

• Fócas ar scrúduithe.

• Sraith clár raidió a rinne daltaí idirbhliana, faoi threoir ag foireann léirithe ó RTÉ 2fm.

• Ceardlanna Raidió sna Scoileanna um dhaltaí IB.

• Tuairisciú ar Fhéilte Ceoil Samhraidh trí chraoladh seachtrach.
• Féilte Oxegen & Electric Picnic.
• Seisiúin banna stiúideo taifeadta i Stiúideo  8 (seisiúin fadlae) fuaimiúil. 
• Aschur ceoil beo.

• Ceol Taifeadta beo.

Séanra agus
Uaireanta i 2006

RRoocchhttaaiinn  DDaallttaaíí
((CCllááiirr  ddoo  LLeeaannaaíí  &&  OOiiddeeaacchhaaiiss))
11 u/c.

8 u/c.

8 gceardlann

LLééiirriitthhee  cceeooiill  nnuuaa  aagguuss
úúrrnnuuaa
3 fhéile

31 Seisiún
208 u/c.
AACCEE
35 tairiscint
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Séanra agus
Uaireanta i 2006

DDrráámmaaííoocchhtt
22 u/c.

FFííoorraassaacchh
64  u/c

AAooss  ÓÓgg
(Cláir do Leanaí &
Oideachais)
32 u/c.

RRééiiggiiúúnnaacchh
((ttrraass--sshhééaannrraa))
116 u/c.

NNuuaacchhtt  aagguuss  CCúúrrssaaíí  RReeaatthhaa
872 u/c.

Uaireanta
Sprice
Íosta 2007

10 u/c.

17.5u/c.
30 u/c.
3 u/c.
Iomlán 
50 u/c.

Iomlán 
72 u/c.

Iomlán 
137 u/c.

890 u/c.

Geallúintí Clár 2007 

• Sraithdhráma 15 nóiméad sa seachtain.

• Plé saineolaíoch nua Seachtainiúil ar stair theanga agus gramadach –in áit Leagan Cainte 35 chlár x 30 nóiméad.
• Cláir fhaisnéise/Gnéchláir – 40 clár x 45 nóiméad.
• Cláir fhaisnéise le Cothrom Ócáide Theitheadh na nIarlaí a chomóradh 4 chlár x 45 nóiméad.

• Gaeilge na hArdteiste 5 chlár x 30 nóiméad.
• Clár Óige nua  - i-Club - 40 clár x 60 nóiméad.
• Clár Nua Oideachais – 40 clár x 45 nóiméad.

• Cois Laoi 40 clár x 58 nóiméad.
• Blas – 40 clár x 28 nóiméad.
• Thar Tír Isteach – clár ceoil ó Bhéal Feirste 40 clár x 60 nóiméad.
• Oideas agus Oidhreacht – 40 clár x 60 nóiméad.

• CD de Bhuaiteoirí Corn Uí Riada a fhoilsiú.

• Na seirbhísí nuachta atá ann cheana féin a chothabháil (Tuairisciú Olltoghcháin 2007).

Séanra agus
Uaireanta i 2006

OOiiddeeaacchhaass  &&  FFoorr--rroocchhttaaiinn
45 chuairt

CCeeooll  &&  EEaallaaííoonn  RRééiiggiiúúnnaacchhaa
167 CS

CCooiimmiissiiúúiinn  uurrllaabbhhrraa
((ffííoorraassaacchh  &&  eeaallaaííoonn))
13 u/c

NNuuaacchhtt
159 u/c.

AACCEE
38 tairiscint do

350 tairiscint ó

Uaireanta
Sprice Íosta
2007

45 chuairt

185 CS

13 u/c.

170 u/c.

40 tairiscint do

300 tairiscint ó

180 u/c.

50 u/c.

400 u/c.

370 u/c.

30 u/c.

40 u/ch.

• Craoltóireacht Réigiúnach.

• Coinneofar  u/c. mar a bhí i 2006.

• Timpeall 8 u/c. sa tseachtain – fócas ar nuacheol Éireannach, ar thacú le cumadóirí, le hamhránaithe agus le
ceoltóirí.

• Na leibhéil reatha de nóiméid leithdháilte nuachta agus chúrsaí reatha a choinneáil. 

• Cláir fháisnéiseacha ar chultúr na linne seo.

• Guthanna nua le Raidió Náisiúnta.

RReeiiggiiúúnnaacchh
((ttrraass--sshhééaannrraa))
219 u/c.

SSppóórrtt
53 u/c.

CCeeooll  mmaallaarrttaacchh
416 u/c.

NNuuaacchhtt  &&  CCúúrrssaaíí  RReeaatthhaa
422 u/c.

FFííoorraassaacchh
31 u/c.

FFoorrbbaaiirrtt  TTaallaaiinnnnee
131  u/c.

Séanra agus
Uaireanta i 2006

Uaireanta
Sprice
Íosta 2007

Geallúintí Clár 2007 

Geallúintí Clár 2007 

• Oideachas & For-rochtain le scoileanna agus institiúidí 3ú leibhéil a chuimsiú (cuairteanna, ní craolta).
• CD um bunscoileanna a fhoilsiú agus Sárcheol Coiteann do Leanaí mar ábhar).

• An tuairisciú ar fhéilte, ar ionaid agus ar imeachtaí réigiúnacha a chothabháil.

• Na huaireanta breise craolta i gcomhar na ealaíona labhartha comhaimseartha a chothabháil agus a fhorbairt.

• 105 u/c ó Nuacht agus Cúrsaí Reatha.
• 65 u/c ó Lyric fm.

• Tairiscintí don ACE de na Grúpaí Oirfide agus d’ábhar Éireannach a chothabháil.

• Ábhar ceolchoirme a ghlacadh ó ACE agus a chraoladh. 
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